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Návrh   uznesenia 
 
 

Miestna rada 
 

odporúča 
 
miestnemu zastupiteľstvu 
1.  Súhlasiť s pomenovaním novovzniknutých ulíc a  novovzniknutého námestia v mestskej časti  
     Bratislava-Dúbravka: 
     1. 1. Ulica v lokalite „Brižite - sever“ : Podvornická 
     1. 2. Ulica v lokalite „Polianky : Pod čerešňami 
     1. 3. Ulica v lokalite „Záluhy“: Pri Suchej Vydrici 
     1. 4. Námestie medzi novostavbami s názvom Obytný súbor DUBRAWA – Hrubá lúka:  
                                                                                                               Rakúsko-pruské námestie. 
 
 
2. Požiadať starostu,  
    aby predmetný návrh na pomenovanie novovzniknutých ulíc a  novovzniknutého námestia 
    v mestskej časti Bratislava-Dúbravka zaslal primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky 
    Bratislavy za účelom jeho prerokovania v  Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta 
    Slovenskej republiky Bratislavy. 
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Návrh 
na  pomenovanie  novovzniknutých  ulíc  a  novovzniknutého  námestia  v mestskej  časti 

Bratislava-Dúbravka 
 
 
  
  V súlade s § 2b ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov sa predkladá návrh na pomenovanie novovzniknutých ulíc a novovzniknutého 
námestia v mestskej časti Bratislava-Dúbravka v lokalitách so stavebnou činnosťou, v ktorých je 
potrebné určiť  nové  názvy ulíc a nový názov námestia. 
  V súlade s Čl. 20 ods. 6 písm. k) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  
RNDr. Martin Zaťovič, starosta mestskej časti Bratislava-Dúbravka zriadil Názvoslovnú komisiu 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ako svoj poradný orgán za účelom  posúdenia návrhov  
na pomenovanie alebo premenovanie názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka.  
  Názvoslovná komisia mestskej časti Bratislava-Dúbravka na svojom zasadnutí dňa 16. 5. 2017 
prerokovala pomenovanie troch novovzniknutých ulíc a jedno pomenovanie novovzniknutého 
námestia a následne svoje návrhy predložila na prerokovanie Komisie kultúry miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka´. 
  Komisia kultúry miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka predmetný návrh 
prerokovala na svojom zasadnutí dňa 6. 6. 2017 a odporučila Miestnemu zastupiteľstvu mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka súhlasiť s názvami novovzniknutých ulíc a novovzniknutého 
námestia.  
  Návrhy názvov novovzniknutých ulíc a novovzniknutého námestia po prerokovaní v Miestnej 
rade mestskej časti Bratislava-Dúbravka a v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-
Dúbravka v zmysle § 2b ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov musia byť ešte schválené Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy vo forme všeobecne  záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy. 
 
1. Návrhy názvov novovzniknutých ulíc:  
 

1.1. Lokalita „Brižite-sever“:            
        Táto lokalita sa nachádza pri križovatke ulíc Pri kríži a Martina Granca. 
         (mapa je prílohou č. 1) 

 
        -   Návrh názvu novovzniknutej ulice predložený Názvoslovnou komisiou mestskej časti 
             Bratislava-Dúbravka Komisii kultúry Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
             Bratislava-Dúbravka v 4 alternatívach: a) Panelová 
                                                                            b) Na paneloch 
                                                                            c) Močariská 
                                                                            d) Podvornická 
 

           -  Návrh názvu novovzniknutej ulice odporúčaný Komisiou kultúry Miestneho 
                 zastupiteľstva mestskej časti  Bratislava-Dúbravka: Podvornická 
 
          Odôvodnenie:  
          Návrhy, v  ktorých   sa  nachádza  substantívum  „panel“,  resp.  „panely“ vychádzajú  zo 
          skutočnosti, že po výstavbe sídliska  na pôvodné močaristé miesto navozili  zvyšky pane- 
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           lov po výstavbe. Názov  Močariská   zase  zohľadňuje  fakt, že  tento  koniec Dúbravky 
           bol močaristý,  vlhký. V  susedstve  tejto lokality sa  nachádzal  hon  zvaný Podvornice. 
           Tento historický fakt zohľadňuje štvrtý návrh pre pomenovanie tejto novej ulice.  
 
   1. 2. Lokalita „Polianky“: 
           Napojenie na ulicu Polianky za budovou Potravinoprojektu smerom ku  Kauflandu. 
           (mapa je prílohou č. 2) 
 
           Návrh názvu novovzniknutej ulice: Pod čerešňami 
 
           Odôvodnenie: 
           Motivácia tohto názvu je jednak historická, pretože Dúbravka bola 
           preslávená pestovaním čerešní, ktoré sa vozili do Prahy a do Viedne. Popri tom je aj 
           súčasný, lebo projekt výstavby nových bytových domov prebieha pod pomenovaním 
           „Čerešne“. 
 
   1.3. Lokalita „Záluhy“: 
          Napojenie na ulicu Harmincova popri bývalej pekárni smerom k futbalovému štadiónu. 
           (mapa je prílohou č. 3) 
 
          -    Návrh názvu novovzniknutej ulice predložený Názvoslovnou komisiou mestskej    časti 

      Bratislava-Dúbravka Komisii kultúry Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
      Bratislava-Dúbravka v 2 alternatívach: a) Pri Pustom kostolíku 

                                                                              b) Pri Suchej Vydrici 
 
          -  Návrh názvu novovzniknutej ulice odporúčaný Komisiou kultúry Miestneho 
                zastupiteľstva mestskej časti  Bratislava-Dúbravka: Pri Suchej Vydrici. 
 
          Odôvodnenie: 
          Prof. Húščava  vo  svojej  knihe  o dejinách  Lamača spomína Pustý kostolík (kostelíček) 
          na mieste nazývanom Blumenau resp. Selendorf. Zaniknutá osada bola zrejme predchod- 
          com dnešného Lamača  a ležala južne od  neho niekde v miestach, kde sa dnes nachádza 
          Tesco Lamač. Pre starých Dúbravčanov je to známa lokalita, lebo tade chodili  na Patrón- 
          ku  a do  Bratislavy. Druhý  návrh  vychádza  z  faktu, že v týchto  miestach tiekol potok 
          Suchá Vydrica, ktorý sa do Dunaja vlieval v Karlovej Vsi. Oba názvy sú teda  motivova- 
          né historickými faktmi.  
 
2. Návrh názvu novovzniknutého námestia:  

Novovzniknuté námestie sa má nachádzať v lokalite medzi novostavbami s názvom Obytný 
súbor DUBRAWA – Hrubá lúka. 

    (mapa je prílohou č. 4) 
 
    -    Návrh názvu novovzniknutého námestia predložený Názvoslovnou komisiou mestskej 

  časti Bratislava-Dúbravka Komisii kultúry Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
  Bratislava-Dúbravka: Pruské námestie     

    
        - Návrh názvu novovzniknutého námestia odporúčaný Komisiou kultúry Miestneho 
            zastupiteľstva mestskej časti  Bratislava-Dúbravka: Rakúsko-pruské námestie. 
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   Odôvodnenie:  
   Návrh  vychádza  z   historického  faktu, že   v  týchto miestach   sa  odohrala záverečná bitka 
   Prusko-rakúskej vojny   (22.  júl  1866)  nazývaná   Bitka  pri Lamači. Ľavé   krídlo   rakúskej 
   armády  sa  opieralo  o východné  a  severovýchodné svahy Devínskej Kobyly. Rakúske delo- 
   strelectvo bolo umiestnené pri Lamači a Dúbravke, odkiaľ ovládalo cestu Stupava-Bratislava. 
   V nedeľu  22.  júla ráno začala časť pruského vojska útok na Lamač. Druhá časť pod velením 
   generálmajora  Boseho  postupovala cez horské chodníky na Kamzík  s cieľom obísť rakúsku 
   obranu  a obsadiť   Bratislavu. Okolo  pol 7. hodine  zaznel  prvý výstrel rakúskeho dela proti 
   pruskej armáde. Pruské jednotky boli odrazené a okolo 8. hodiny dostal  generál  Eduard  von 
   Franseczky správu, že prímerie už bolo uzavreté a je platné od 12. hodiny 22. júla 1866. 
   Prímerie malo vstúpiť do platnosti o necelých päť hodín. Pruský generál nasadil do boja väčší 
   počet  delostrelectva, čím  vznikol  delostrelecký súboj. Jeho dôsledkom v Lamači, ale hlavne  
   v Dúbravke vznikli veľké požiare. To však pruským jednotkám, hoci boli v prevahe, nepomo- 
   hlo a ich útok bol odrazený.  
  A   tak  celý  úspech bojov   pri  Lamači   závisel   od  výsledku   bočného   manévru   brigády  
  generálmajora  Boseho. Postup  brigády  bol  vzhľadom  na ťažký terén pomalý. Keď  sa však 
  dostal  na  Kamzík bolo 1 2 hodín  a  prímerie  vstúpilo v platnosť. V  posledných momentoch  
  bitky zomrel  kapitán  Hoffmann  z brigády Mondel, ktorý má na Agátovej ulici pomník.  
 
  
 Stanovisko  Komisie  kultúry  miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti  Bratislava-Dúbravka  
 zo dňa 6. 6. 2017.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
K bodu 4  
Návrh na pomenovanie ulíc a námestia 
 
Komisia kultúry prerokovala návrh Názvoslovnej komisie mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
Predseda komisie kultúry Maroš Repík informoval o zriadení Názvoslovnej komisie mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka, ako poradného orgánu starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
pri pomenovaní a premenovaní ulíc a iných verejných priestranstiev v mestskej časti Bratislava-
Dúbravka. Predsedom tejto názvoslovnej komisie je Mgr. Ľubomír Navrátil a jej členmi sú:   
Maroš Repík, PhDr. Jozef  Klačka, pani Marta Pavlakovičová a Mgr. Petra Nevlahová. Komisia 
sa snažila vyhnúť často používaným názvom a názvom, ktoré by boli ovplyvnené politikou. 
Komisii sa páčila možnosť použiť názvy, ktoré sa dajú časom rozvíjať. Člen komisie kultúry 
Miroslav Sedlák navrhol držať sa pri výbere historických faktov, člen komisie Peter Klepoch 
navrhol pomenovanie námestia Námestie Rakúsko – Pruského mieru. 
Propagáciu pomenovania ulíc a námestia by sa mala uskutočniť prostredníctvom Dúbravskej 
televízie a Dúbravských novín. 
 
Návrhy názvov ulíc: 
 
Podvornická ulica 
Hlasovanie: prítomní: 8         za:  8    proti: 0        zdržal sa: 0 
Komisia kultúry odporúča pomenovať ulicu uvedeným názvom. 
 
Pri Suchej Vydrici 
Hlasovanie: prítomní: 8         za:  6    proti: 1        zdržal sa: 1 
Komisia kultúry odporúča pomenovať ulicu uvedeným názvom. 
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Pri Pustom kostolíku  
Hlasovanie: prítomní: 8         za: 2    proti: 5        zdržal sa: 1 
Komisia kultúry neodporúča pomenovať ulicu uvedeným názvom. 
 
Pod čerešňami 
Hlasovanie: prítomní: 8         za:  6    proti: 1        zdržal sa: 1 
Komisia kultúry odporúča pomenovať ulicu uvedeným názvom. 
 
Pruské námestie 
Hlasovanie: prítomní: 9         za:  4    proti: 2        zdržal sa: 3 
Komisia kultúry neodporúča pomenovať ulicu uvedeným názvom. 
 
Rakúsko – pruské námestie 
Hlasovanie: prítomní: 9         za:  5    proti: 0        zdržal sa: 4 
Komisia kultúry pridala názov Rakúsko – pruské námestie a námestie odporúča pomenovať 
uvedeným názvom. 
 
Stanovisko komisie: 
Komisia kultúry odporúča pomenovať na základe hlasovania navrhované ulice následne: 
Podvornická ulica, Pri Suchej Vydrici, Pod čerešňami, a námestie :Rakúsko – pruské námestie. 
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